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Ondernemers met impact maken de wereld socialer  
en duurzamer. Om de transitie naar deze vorm van  
ondernemerschap samen te ontdekken, vieren en  
versnellen, zijn The Impact Days in het leven geroepen. 
The Impact Days (www.theimpactdays.nl) vinden  
jaarlijks in november plaats en het aantal deelnemende 
Nederlandse gemeenten groeit elk jaar. Hierdoor  
ontstaat een steeds breder platform, waar ondernemers, 
organisaties en initiatieven laten zien wat zij doen aan 
sociaal ondernemen en Ondernemen met impact. Aan  
de stad, aan consumenten en aan mede-ondernemers. 
En dit jaar voor de eerste keer ook in Dordrecht:  
www.theimpactdays.nl/dordrecht!

Wat zijn de The Impact Days?
In elk dorp en in elke stad in Nederland zetten ondernemers 
zich in om Nederland socialer en duurzamer te maken. 
Deze ondernemers combineren financiële winst met 
maatschappelijke impact: Ondernemen met impact.  
Ze zorgen voor arbeidsplaatsen voor wie regulier werk 
niet vanzelfsprekend is, maken nieuwe grondstoffen van 
afval of bedenken innovatieve oplossingen voor duurzaam 
vervoer. Dit doen zij door vernieuwende producten en 
diensten te ontwikkelen. 
 
Met zijn allen kunnen we aan deze positieve ontwikkeling 
bijdragen. Juist in deze tijd is het ondersteunen van een 
groene en sociale manier van ondernemen nodig. Met 
iedere keuze die we maken, kunnen we een verschil maken 
in de wereld om ons heen. Als meer mensen weten wat 
sociaal ondernemers en maatschappelijk betrokken  
ondernemers doen en bereiken, is het ook makkelijker 
zaken doen met deze ondernemers. En als we laten zien 
hoe lokale bedrijven (al) ondernemen met impact, dan 
inspireert dat ook andere ondernemers om hun mogelijk-
heden in te zetten en bij te dragen aan een socialere en 
duurzamere samenleving. 

Visie en doelstelling van  
The Impact Days Dordrecht 2020
Met The Impact Days Dordrecht dragen we bij aan  
de bewustwording van Ondernemen met impact  
in onze stad. Wat is het? Wat is de meerwaarde  
voor de stad? Wie doen het al? Dit om de komende 
jaren dit thema met de hele stad verder uit te  
bouwen, andere initiatief nemers/ondernemers te  
inspireren en de beweging te versnellen. Voor de 
aftrap zetten Stichting Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen in Dordrecht (Stichting MBOD) en  
gemeente Dordrecht in op de campagne en het  
programma. Volgende jaren kunnen partijen,  
organisaties en bedrijven in de stad hun eigen  
activiteit of event organiseren onder The Impact Days 
Dordrecht en hun deuren opzetten om te laten zien 
wat zij doen met Ondernemen met impact. 

Waar we op inzetten tijdens The Impact Days: 
het in beeld brengen van Ondernemen met impact 
en een ieder enthousiasmeren om bij te dragen aan 
een meer sociale en duurzame samenleving.

http://www.theimpactdays.nl
http://www.theimpactdays.nl/dordrecht
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Organisatie 
The Impact Days is een initiatief van de 
gemeente Dordrecht en Stichting MBOD. 
In dit jaar van bijzondere maatregelen, 
zetten we in beperkt comité The Impact 
Days voor het eerst neer binnen de  
mogelijkheden. Wij hopen dat u deze 
campagne volgt. Dit is namelijk tevens  
de opmars naar volgend jaar, waarin  
u mede inhoud kunt geven aan  
The Impact Days Dordrecht. Hoe meer 
ondernemers en organisaties aansluiten 
bij The Impact Days en zelf events of  
open dagen organiseren, hoe groter  
de aandacht is voor deze beweging.  
Na The Impact Days verkennen we dit 
graag. U kunt ook contact opnemen via 
info@stichtingmbodordrecht.nl. 

Wat kunt u doen? 
Met deze briefing stellen we u en  
(via u hopelijk ook) uw netwerk op de 
hoogte van The Impact Days Dordrecht.  
Wij zouden het heel fijn vinden als jullie 
dat eigen netwerk kunnen attenderen  
op The Impact Days, zodat we deze  
campagne gezamenlijk breed uit kunnen 
zetten in de stad.  
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1 Maandag 16 en dinsdag 17 november 2020

Inventarisatie matches Beursvloer Dordrecht 2019

Alle deelnemers aan Beursvloer Dordrecht 2019 worden gebeld  
door onder andere het bestuur van Stichting MBOD. Om te vragen 
hoe het gaat in deze vreemde tijd, om het net op te halen of het  
gelukt is de gesloten maatschappelijke matches in te vullen en te 
kijken of de stichting daarbij nog van betekenis kan zijn.  

2
Donderdag 19 november 2020

Pitches masterclasses sociaal ondernemen  
‘Maak werk van je idee’

Samen met HBO Drechtsteden organiseert Stichting MBOD vier  
masterclasses ‘Maak werk van je idee’. Dit zijn masterclasses  
gericht op sociaal ondernemen. De deelnemers sluiten de opleiding 
af met een pitch. Dit pitch-event vindt op 19 november 2020 plaats  
in Kunstmin (livestream). O.a. wethouder Maarten Burggraaf neemt  
plaats in de jury.

3 Dinsdag 17 t/m zaterdag 21 november 2020 

Oh, op die fiets!

Onze eigen fietsende journaliste gaat op zoek naar inspirerende  
verhalen van Dordrecht ondernemers die bijdragen aan een sociale(re) 
en duurzame(re) stad. De interviews van deze tocht ‘Oh, op die fiets’ 
zijn van 17 tot en met 21 november 2020 te volgen op social media.  
Te volgen via Facebook en LinkedIn. De filmpjes zijn met een QR-code 
terug te zien via een digitale of fysieke routekaart. Dit jaar wordt de 
aftrap gegeven aan deze bijzondere fietsroute, die ieder jaar verder 
uit kan groeien.  

4 Vrijdag 20 november 2020 

MBK Dag

De MKB Dag, georganiseerd door gemeente Dordrecht, heeft doorgang 
met een aangepast programma: een digitale ontbijtbijeenkomst met 
een glimlach. Voor een waarderende opsteker in een tijd waarin ook 
het MKB in Dordrecht getroffen is. Meer weten en inschrijven via  
www.mkbdagdordrecht.nl

The Impact Days Dordrecht 
promotiefilm (±2 minuten)  
Doel: kennis maken met sociaal  
ondernemen, bewustwording  
en inspiratie.   
Bekijk de promotiefilm

mailto:info%40stichtingmbodordrecht.nl?subject=
https://www.facebook.com/StichtingMBODordrecht
https://www.linkedin.com/company/stichtingmbodordrecht/
http://www.mkbdagdordrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=W95urkzcv-4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=W95urkzcv-4&t=3s

